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Gabriela Brasil

A oficialização dos can-
didatos que disputarão o 
pleito deste ano para os 
cargos de deputado es-
tadual, federal e ao sena-
do, pelo Partido Liberal 
(PL-AM), ocorrerá nesta 
quinta-feira (4). No mes-
mo dia, o partido também 
realizará uma convenção 
partidária conjunta com o 
Partido União Brasil (UB) e 
o Avante, o qual também 
planeja lançar candidatu-
ra própria para o senado, 
ação que dividirá votos 
para o candidato do PL.

O primeiro evento, mar-
cado para ocorrer às 9h 
na sede do PL, localizada 
na rua Miranda Simões, 
n° 4, bairro Adrianópolis, 
Zona Centro-Sul de Ma-
naus, cumprirá o rito ne-
cessário para os partidos 
oficializarem os nomes 
dos candidatos na disputa 
pelo pleito.

Já às 19h, também acon-
tecerá a convenção parti-
dária conjunta entre o PL, 
o UB e o Avante no Espaço 
Via Torres, localizado na 

rua Visconde de Porto Ale-
gre, no bairro Parque Dez 
de Novembro.

A aliança entre o gover-
nador Wilson Lima (UB) e 
o prefeito de Manaus Da-
vid Almeida (Avante) mira 
as eleições deste ano, para 
a reeleição de Lima no Go-
verno do Amazonas. No 
acordo, o Avante apoia-
rá a candidatura do atual 
governador, e o prefeito 
David indicará o nome do 
vice-governador que for-
mará a chapa com Wilson.  

A escolha de um nome 
por parte do prefeito da 
capital do Amazonas foi 
feita na segunda-feira (1°). 
Um dia depois, o governa-
dor anunciou o ex-secre-
tário da Casa Civil Tadeu 
de Souza como o candida-
to para o cargo.

Divergências
O acordo entre o União 

Brasil e o PL tem passado 
por turbulências quando o 
assunto é a escolha de um 
nome para o senado. Jus-
tamente porque foi acor-
dado entre o governador 
Wilson Lima e o presiden-

Chico Preto e Menezes dividem 
grupo político pelo senado

Divulgação

Acordo entre o União Brasil e o PL tem passado por turbulências

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   
  

A violência banal que 
prejudica famílias e choca 
a população de Manaus. 
Com frieza, um adolescen-
te, de 14 anos, matou a faca-
das o próprio pai. O assas-
sinato aconteceu na tarde 
de quarta-feira (3), por vol-
ta das 14h, na rua Tupi, na 
comunidade Riacho Doce, 
Zona Norte de Manaus. Fa-
miliares informaram à po-
lícia que o autor do crime 
tinha uma relação conflitu-
osa com o pai.

A atuação da prefeitura 
em favor do trânsito mais 
seguro em Manaus. Na 
quarta-feira (3), o Instituto 
Municipal de Mobilidade 
Urbana (IMMU), promoveu 
mais um curso voltado aos 
mototaxistas para aperfei-
çoar os serviços prestados 
à população na cidade. A 
capacitação contou com a 
participação de servidores 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e 
de instrutores da Honda.

Por meio das redes so-
ciais o pré-candidato ao 
senado federal, Chico Pre-
to (Avante), apresentou na 
terça-feira (3), a imagem 
de suas certidões negati-
vas para fins de registro 
de candidatura. O objetivo 
é chamar atenção os elei-
tores quanto a ter consci-
ência na hora de votar em 
seu candidato. 

O ex-deputado e ex-ve-
reador vai ter a oficializa-
ção de sua candidatura na 
convenção partidária do 
Avante nesta quinta-feira 
(4), embora os rumores 
criados por fake news se-
jam ao contrárias falando 
sobre a sua desistência ao 
senado, Chico Preto garan-
te que nada mudou. O pre-
feito David Almeida (Avan-
te) apoia o candidato  Chico  
para o senado pelo AM.
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te do PL, Alfredo Nasci-
mento, que Coronel Mene-
zes (PL) deve ser apoiado 
por Lima para o senado.

No entanto, David Almei-
da, um dos aliados de Wil-
son Lima, disse em uma 
entrevista não apoiar a 
candidatura de Menezes. 
Seu partido, o Avante, pla-
neja lançar a própria can-
didatura para o Senado. 
Para o AGORA, o ex-vere-
ador Chico Preto (Avante) 
confirmou ser o pré-candi-
dato para o cargo.

 “A minha candidatura 
está certa. Nada mudou. 

Continuo firme no propó-
sito e na caminhada. Sou 
ficha limpa, 22 anos de 
trabalho político e com 
eles resultados dos meus 
trabalhos”, disse.

Ao mesmo tempo, a can-
didatura de Chico Preto para 
o senado pode dividir votos, 
situação que prejudicaria 
Coronel Menezes. Confor-
me Chico Preto, não há con-
flito na disputa eleitoral.

“O único conflito é com 
quem quer ganhar a elei-
ção por WO, com quem 
tem medo de ganhar no 
voto”, afirmou.

 
A Câmara dos Deputados 

aprovou, na quarta-feira (2), a 
medida provisória que regu-
lamenta o home office e mo-
difica as regras para a conces-
são do auxílio-alimentação. O 
texto segue para o Senado, 
onde deve ser votado até o dia 
7 para não perder validade.

A MP foi modificada após 
forte pressão do setor de res-
taurantes, contra a proposta 
de pagamento do auxílio-
-alimentação em dinheiro. O 
texto final define que o tra-

balhador pode sacar o saldo 
não utilizado ao final de 60 
dias, mas não pode usá-lo 
para nenhum gasto que não 
seja compra de comida.

A proposta também pro-
íbe que fornecedoras de 
tíquetes-alimentação deem 
descontos para empresas 
que contratarem o serviço. 
A lei atual, por outro lado, 
permite que as fornecedo-
ram repassem o valor equi-
valente ao desconto para 
taxas cobradas dos restau-

rantes e supermercados.
Na avaliação do governo, 

isso implica em um aumento 
no valor da alimentação dos 
trabalhadores.

Caso as regras sejam vio-
ladas, a MP estabelece que 
os empregadores, as empre-
sas emissoras dos cartões 
de pagamento do auxílio e 
os estabelecimentos que co-
mercializam produtos não 
relacionados à alimentação 
paguem uma multa de R$ 5 
mil a R$ 50 mil.

Câmara aprova MP que regulamenta home office 
Divulgação

Texto segue para o Senado, onde 
deve ser votado até o dia 7
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O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, fiscalizou, na 
quarta-feira, 3/8, o avanço 
das obras do programa “As-
falta Manaus”, pelas ruas dos 
bairros São José 2 e Educan-
dos, nas zonas Leste e Sul da 
capital. As obras, realizadas 
pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminf), 
visam recuperar mais de 10 
mil ruas, contemplando bair-
ros que há muito tempo não 
recebiam asfalto novo.

 “Nós já passamos de 1.100 
ruas, a nossa meta é chegar 
a 10 mil vias em dois anos. É 
uma meta audaciosa. Aqui 
no São José 2, serão 25 ruas 
recuperadas, e já fizemos 
20. Então, nós pedimos paci-
ência da população, porque 
serão necessários dois anos 
para que possamos entregar 
as 10 mil ruas prontas para 
toda a cidade de Manaus”, 
assegurou Almeida.

Os serviços de infraes-
trutura já beneficiaram 20 

Recuperação viária  é 
fiscalizada por David 

Divulgação

Prefeito fiscaliza ações de recuperação viária nas zonas Leste e Sul

Cidade 3

comerciante Fabrícia Ma-
riê, 41, mora no bairro há 25 
anos, e conta com alegria 
que está satisfeita com os 
serviços de infraestrutura 
nas vias do bairro.

“Os serviços chegaram no 
momento certo e vão agre-
gar valores para o nosso 
bairro. As ruas asfaltadas só 
vêm justamente para somar 
e isso é o mais importante. 
Nós, como moradores, agra-
decemos a atenção do nos-
so prefeito, que está fazendo 
um excelente trabalho, essas 
ruas estavam realmente pre-
cisando, gratidão por isso”, fi-
nalizou a moradora.

 
Implantação de pavimento
O prefeito David Almeida 

aproveitou a manhã desta 
quarta-feira para fiscalizar, 
também, o início das obras 
de implantação do pavimen-
to rígido no cruzamento das 
avenidas Presidente Kenne-
dy e Rodrigo Otávio, localiza-

da no bairro Colônia Oliveira 
Machado, Zona Sul, onde his-
toricamente ocorrem proble-
mas estruturais causados 
pelo grande movimento de 
veículos pesados, que utili-
zam a rota para o transporte 
de cargas para o Distrito In-
dustrial, na Zona Sul.  

“Terminamos a recupe-
ração desse trecho com a 
concretagem. Eu vim aqui 
conferir o início das obras,  
nós já resolvemos a parte 
danificada, nos próximos 
meses, vamos concluir e 
entregar essa área tão im-
portante para a cidade de 
Manaus e para o Distrito 
Industrial”, disse o prefeito.

Durante a obra, o trân-
sito no local irá sofrer al-
terações. Para minimizar 
os impactos à população, 
agentes do Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Ur-
bana (IMMU) estarão no 
local para orientar o tráfe-
go na região.
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ruas do bairro São José. A 
rua 6 é uma das vias que 
recebem aplicação de 250 
toneladas de massa asfál-
tica. “Estamos nas ruas to-
dos os dias. O prefeito David 
Almeida determinou que 
nós entrássemos nas ruas 
paralelas, saímos das prin-
cipais e estamos na frente 
das casas das pessoas com 
trabalho nos conjuntos Aju-

ricaba e Juruá, entraremos 
no Lírio do Vale, Alvorada 1, 
em toda essa região do Ci-
dade Nova, vamos intensi-
ficar as obras ainda mais”, 
completou o secretário.

Já na rua Inácio Guima-
rães, no bairro Educandos, 
são aplicadas 700 tonela-
das de massa asfáltica. A 
meta é a recuperação de 
toda a extensão da via. A 

 

 

O motociclista de aplica-
tivo Howard Henrique Bri-
to, 31, morreu durante um 
acidente com uma carreta, 
na manhã da quarta-feira 
(3), na rua Solimões com 
a Cupiúba, no Distrito In-
dustrial, na Zona Leste de 
Manaus.

De acordo com informa-
ções, Howard, que é vene-
zuelano, teria perdido o 
controle da motocicleta ao 
tentar ultrapassar a car-

reta em uma curva, mas 
perdeu o controle, foi lan-
çado da moto e bateu a ca-
beça na sarjeta.

Conforme o motorista da 
carreta, Otoniel Lima Ro-
cha, 55, após a colisão com 
o chão, o motociclista foi 
parar debaixo da carreta. O 
condutor ainda conseguiu 
parar o veículo antes de 
passar por cima da vítima.

“Ele tentou ultrapassar 
pela direita, mas se atra-

palhou e perdeu o contro-
le. Ele voou e bateu com o 
rosto na guia e foi para de-
baixo da carreta. Eu parei 
para não passar por cima 
dele. Não tive culpa do aci-
dente, ele tentou ultrapas-
sar e aconteceu essa tra-
gédia”, disse o motorista.

O passageiro que estava 
na garupa ficou ferido e 
foi socorrido pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). Howard 

estava há seis anos no 
Brasil e trabalhando como 
motorista de aplicativo há 
um mês. Ele deixa três fi-
lhos, de 8, 12 e 14 anos.

O corpo da vítima foi le-
vado para a sede do Ins-
tituto Médico Legal (IML). 
O motorista da carreta e 
o passageiro da moto de-
vem prestar depoimento 
à Delegacia Especializada 
em Acidente de Trânsito 
(Deat).

 

Venezuelano morre ao perder controle de moto
Divulgação

Motociclista venezuelano morreu 
ao bater cabeça em sarjeta 
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O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, infor-
mou na quarta-feira (3), 
que o Estado vai ingres-
sar com uma nova ação 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra o decre-
to federal nº 11.158, de 29 
de julho de 2022, que zera 
alíquotas do Imposto so-
bre Produtos Industriali-
zados (IPI). O decreto traz 
insegurança jurídica para 
o Polo Industrial de Ma-
naus (PIM) e ameaça em-
pregos dos amazonenses.

Desde a publicação na 
última sexta-feira (29), os 
técnicos da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Se-
faz) trabalhavam na aná-
lise minuciosa do texto 
para embasar as medidas 
a serem tomadas.

“Acabei de receber um 
estudo da minha Secreta-
ria de Fazenda indicando 
que o último decreto que 
zera o IPI prejudica al-
guns segmentos da Zona 
Franca de Manaus. Diante 
disso, já autorizei a minha 
Procuradoria Geral que in-

IPI, e que atinge itens im-
portantes produzidos na 
Zona Franca de Manaus.

Ramos explicou ao mi-
nistro que o novo decreto 
busca burlar a decisão de 
Moraes que preservou os 
produtos da ZFM que são 
submetidos a PPB- Pro-
cesso Produtivo Básico.

“Disse ao ministro Ale-
xandre de Moraes que o 
novo decreto é uma ten-
tativa de burlar a medida 
cautelar proferida por ele 
que protege a competiti-
vidade da Zona Franca. 
O ministro disse que bas-
ta que acrescentemos às 
ações anteriores, da ban-
cada, do Governo do Esta-
do e da OAB, nova petição 
para que ele volte a apre-
ciar esta questão”, reve-
lou Ramos.      

Ramos diz estar espe-
rançoso de que o minis-
tro Alexandre de Mo-
raes renove a decisão 
favorável à Zona Fran-
ca e em proteção aos 
empregos e a economia  
do Amazonas.

Governo do AM vai ao STF contra 
novo decreto que reduz IPI

Divulgação

Decreto federal traz insegurança jurídica para o Polo Industrial de Manaus 

 Profissionais recebem treinamento em primeiros socorros
A Prefeitura de Manaus re-

alizou um treinamento em 
primeiros socorros, na quar-
ta-feira (3), voltado a profis-
sionais que atuam no Distrito 
Sanitário Especial Indígena 
(Dsei) de Manaus. A Secreta-
ria Municipal de Saúde (Sem-
sa) mobilizou uma equipe do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) para 
levar orientações teóricas e 
práticas sobre Suporte Básico 
de Vida (SBV).

A enfermeira Leda Sobral 

Profissionais que atuam no distrito indígena participaram do treinamento

Divulgação

gresse com uma ação no 
Supremo Tribunal Fede-
ral para manter a decisão 
do ministro Alexandre de 
Moraes que já havia sido 
proferida em caso seme-
lhante”, destacou.

O governador destacou 
que a prioridade sempre 
será a preservação dos 
empregos de milhares de 
amazonenses sejam pre-
servamos.

“A minha maior preocu-
pação é com os empregos 
que são gerados por esse 
seguimento. Eles são fun-
damentais para essas fa-
mílias. Nosso governo vai 
trabalhar e fazer tudo o 
que for possível para ga-
rantir a competitividade 
das empresas que estão 
no distrito industrial”, 
completou Wilson Lima.

Decisão favorável
Em maio, o ministro 

Alexandre de Moraes sus-
pendeu liminarmente os 
efeitos de três decretos 
do Governo Federal que 
afetavam diretamente os 

mais 100 mil empregos 
diretos e outros 400 mil 
indiretos gerados da ZFM. 
A liminar foi proferida 
após o governador Wilson 
Lima ir a Brasília e se reu-
nir com os ministros Ale-
xandre de Moraes e Luiz 
Fux para tratar do tema.

A liminar concedida 
pelo ministro suspendeu 
os efeitos dos decretos 
11.052, de 28/04/2022; 
11.047, de 14/04/2022; e 
11.055, de 28/04/2022, no 
que à redução das alíquo-
tas em relação aos produ-

tos produzidos pelas in-
dústrias da Zona Franca 
de Manaus que possuem 
o Processo Produtivo Bá-
sico.

Reunião com ministro 
do STF 

O deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD-AM) 
se reuniu na quarta-feira 
(3), com o ministro do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Mo-
raes, para tratar dos de-
talhes do novo decreto 
presidencial que reduz o 
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e três técnicos de enferma-
gem do Samu coordenaram 
a atividade durante a Oficina 
de Saúde do Dsei/Manaus, 
direcionada a odontólogos 
e auxiliares de consultório 
odontológico que atuam em 
áreas indígenas.

“A Semsa promoveu essa 
capacitação para instruir os 
trabalhadores da área indí-
gena sobre como proceder 
em situações de urgência 
até a chegada de um atendi-
mento especializado. Apre-

sentamos algumas questões 
que podem surgir na reali-
dade dele, como desmaios, 
convulsões, paradas cardior-
respiratórias, engasgos e fe-
rimentos”, explicou Leda.

Durante a ação, os socor-
ristas do Samu utilizaram 
manequins para simular a 
conduta adequada diante 
de paradas cardiorrespi-
ratórias ou engasgos, por 
exemplo. As práticas apre-
sentadas fazem parte do 
SBV, que consiste em um 

conjunto de ações imedia-
tas que podem salvar vi-
das, sem uso obrigatório de 

equipamentos, para estabi-
lizar o paciente até a chega-
da de socorro médico.
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 Em quatro meses de com-
bate ao desmatamento e 
queimadas ilegais, a opera-
ção Tamoiotatá 2 já aplicou 
R$ 10,7 milhões em multas 
por crimes ambientais em 
2022. A ação que envolve ór-
gãos ambientais e de segu-
rança do Governo do Estado 
está na 7ª fase, atuando na 
área conhecida como “arco 
do desmatamento”, no sul 
do Amazonas.

Conforme o Instituto de 
Proteção Ambiental do Ama-
zonas (Ipaam), as multas 
foram aplicadas em cinco 
municípios: Apuí, Canutama, 
Manicoré, Novo Aripuanã e 
Humaitá. Desde o início dos 
novos trabalhos, em março, 
mais de 10 mil hectares já fo-
ram embargados.

Como parte do monitora-
mento, a Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP-AM) 
ativou o Centro Integrado de 
Comando e Controle Local 
(CICC-L) nos municípios de 
Apuí e Humaitá para a inte-
gração entre órgãos públi-
cos. A ação auxilia em ações 

de combate aos crimes am-
bientais, fortalecendo a pre-
sença do Estado.

“São órgãos da esfera es-
tadual e federal, e também 
muitas das vezes com apoio 
da prefeitura. Estaremos 
atuando aqui na parte sul do 
Amazonas, no arco do des-
matamento, para combater 
crimes ambientais”, afirmou 
o secretário.

Fases
A operação Tamoiotatá 2, 

no sul do Amazonas, iniciou 
no dia 7 de março, com pre-
visão para encerrar em no-
vembro, na 16ª fase. As fases 
compreendem ciclos de 15 
dias, quando os profissionais 
de campo são substituídos.

Até junho, os dados da 
SSP registraram uma prisão 
e sete apreensões, entre elas 
tratores, escavadeiras, mo-
tosserras, armas e GPSs.

O chefe do Departamento 
de Planejamento Integrado 
(DPI), da Secretaria Executi-

va Adjunta de Planejamento 
e Gestão Integrada (Seagi), 
capitão Willian Gomes, des-
taca o envolvimento de gru-
pos criminosos nestes locais.

“Geralmente, quem está 
no local (dos crimes) nem 
sempre é o mandante, quem 
financia esse tipo de prática 
criminosa, mas, havendo al-
guém ali que possa ser iden-
tificado, ele é conduzido à 
delegacia”, explicou Willian.

Fiscalização
De acordo com o gerente 

de fiscalização ambiental do 
Ipaam, Gelson Batista, exis-
te uma preocupação maior 
durante o chamado “ve-
rão amazônico”, quando as 
queimadas costumam ser 
mais intensas.

“As forças de seguran-
ça, junto com o Ipaam, es-
tão em campo diariamente 
atuando. Nesse segundo 
semestre, principalmente 
agora que vêm as queima-
das, estamos tentando inibir 
essas ações”, frisou Gelson.

A Operação Tamoiotatá 

Mais de R$ 10 mi em multas por 
crimes ambientais no Amazonas

Divulgação

Tamoiotatá aplicou R$ 10 milhões em multas por crimes ambientais

está inserida no Plano de 
Prevenção e Combate ao 
Desmatamento e Queima-
das no Amazonas, que visa 
orientar a segurança am-
biental no biênio 2020-2022. 
O plano foi lançado pelo go-
vernador Wilson Lima em 
junho de 2020.

Fazem parte da força-
-tarefa equipes do Ipaam, 
Defesa Civil do Amazonas, 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) e ór-
gãos da Segurança Pública: 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBMAM), 
Batalhão de Policiamen-
to Ambiental (BPAmb), da 
Polícia Militar, e Delegacia 
Especializada em Crimes 
Contra o Meio Ambiente e 
Urbanismo (Dema), da Polí-
cia Civil, além das secreta-
rias executivas da SSP.

A operação também conta 
com parceria da Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin), 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF-AM), Força Nacional de 
Segurança Pública, Polícia 
Federal, Ibama e ICMbio.

 
A Defesa Civil Nacional 

reconheceu situação de 
emergência no município 
de Iranduba (a 25 quilôme-
tros de Manaus), atingido 
por inundações. A portaria 
com o reconhecimento fe-
deral foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) da 
quarta-feira (3).

Após a concessão do sta-
tus de situação de emergên-
cia ou de estado de calami-
dade pública pela Defesa 
Civil Nacional, os municípios 
atingidos por desastres es-

tão aptos a solicitar recursos 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) para 
atendimento à população 
afetada. As ações envolvem 
restabelecimento de servi-
ços essenciais e reconstru-
ção de equipamentos de in-
fraestrutura danificados. 

A solicitação deve ser feita 
por meio do Sistema Inte-
grado de Informações sobre 
Desastres (S2iD). Com base 
nas informações enviadas, 
a equipe técnica da Defesa 
Civil Nacional avalia as me-

tas e os valores solicitados. 
Com a aprovação, é publi-
cada portaria no DOU com a 
especificação do montante 
a ser liberado.

A Defesa Civil Nacional 
oferece uma série de cursos 
a distância para habilitar e 
qualificar agentes munici-
pais e estaduais para o uso 
do S2iD. As capacitações 
têm como foco os agentes 
de proteção e defesa civil nas 
três esferas de governo. Con-
fira neste link a lista comple-
ta dos cursos.

Defesa Civil reconhece  ‘emergência’  em Iranduba 

Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Iranduba 
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Motorista de App 
consegue fugir de assaltante 

Assaltante bateu veículo da motorista de aplicativo durante a fuga 

 
  

 

 

Uma motorista de apli-
cativo viveu momentos de 
“terror”, após ser seques-
trada, na manhã da quar-
ta-feira (3). Ela foi levada 
para a área do Cacau Pirê-
ra, em Iranduba, onde con-
seguiu escapar do crimi-
noso e procurou a polícia.

A mulher pegou o cri-
minoso, que se passou 
por passageiro, na Ponta 
Negra, Zona Oeste. De-
pois que entrou no carro, 
o homem, que segundo 
a vítima tinha sotaque 
venezuelano, a obrigou a 
atravessar a Ponte Rio e 
ir até o Cacau Pirêra.

Em um momento de 
distração, ela conseguiu 
sair do carro e correr na 
direção do posto policial 
do Cacau. O suspeito fu-

Uma aeronave foi apre-
endida, no município de 
Iranduba (a 27 quilômetros 
de Manaus), na noite de 
segunda-feira (1). A Polícia 
Civil do Amazonas investi-
ga a utilização da aeronave.

De acordo com o secretá-
rio da Secretaria Executiva 
Adjunta de Operações (Sea-
op), major Héber Ribeiro, os 
agentes receberam uma de-
núncia anônima informan-
do que um avião transpor-
tando material ilícito havia 
realizado um pouso forçado 
nas proximidades da Cida-
de Universitária.

“A equipe se deslocou até 

o município e conseguiu 
localizar o endereço da de-
núncia. Após fazer algumas 
apurações preliminares, foi 
verificado que a aeronave 
estava com alterações ca-
racterísticas de transporte 
de entorpecente ou outro 
ilícito”, disse.

Conforme o delegado Rei-
naldo Figueira, do DIOA, a ae-
ronave modelo Inpaer Con-
quest 180, de cor amarela, 
estava com alterações e car-
regava dois tanques de com-
bustível de forma incorreta.

“Nós verificamos diversas 
alterações na aeronave, en-
tre elas a mais intrigante foi 

em questão de instalação de 
forma clandestina de dois 
tanques que aumentavam a 
autonomia dessa aeronave 
de três para até dez horas 
de voo. Então, pelas condi-
ções que encontramos essa 
aeronave, as características, 
local e horário, suspeitamos 
que ela viesse a ser utilizada 
para transportar algum ilíci-
to”, explicou o delegado.

A aeronave foi apreendida 
e encaminhada à base da 8° 
Companhia Independente 
da Polícia Militar (CIPM) e a 
ocorrência foi registrada no 
31° Distrito Integrado de Po-
lícia (DIP). Aeronave utilizada para transportar material ilícito é apreendida

 

Divulgação

giu no carro da vítima, 
mas bateu em um muro 
e abandonou o veículo, 
modelo Grand Siena. Ele 
não foi localizado.

“O veículo foi encontra-
do minutos depois, em 
uma vicinal, ainda no 
município. Foram feitas 
buscas pelo ladrão, que 
tinha sotaque venezue-
lano, mas não foi encon-
trado”, informou a equipe 
do posto policial.

Outros casos
Motoristas de aplicati-

vos são alvos constantes 
de criminosos na capital 
amazonense. Na última 
sexta-feira (29), uma ou-
tra motorista foi seques-
trada e encontrada no 
ramal do Santana, no km 

12 da BR-174, que liga Ma-
naus à Boa Vista.

De acordo com infor-
mações repassadas à 
polícia, a motorista aten-
deu uma corrida solicita-
da no bairro Rio Piorini, 
onde dois homens entra-
ram no veículo.

Após isso, a mulher fi-
cou desaparecida por ho-
ras, quando os próprios 
colegas de trabalho ini-
ciaram as buscas pela 
motorista através da lo-
calização do GPS.

O carro da mulher foi 
encontrado no local men-
cionado e a vítima estava 
na parte interna do veí-
culo. Ela foi encontrada 
amarrada e desacordada 
com sinais de agressões 
no banco de trás.

Aeronave usada por criminosos é apreendida 
Divulgação
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A Receita Federal apre-
endeu uma encomenda 
postal com 100 quilos de 
pedras aparentemente 
semipreciosas, na ma-
nhã de terça-feira (2), no 
Porto de Manaus.

Segundo a Receita Fe-
deral, as encomendas, 
que estavam distribu-
ídas em nove caixas, 
tinham como destino 
cidades nos estados de 
Minas Gerais e Rio Gran-
de do Sul.

De acordo com o órgão, 
o Decreto 7.212/2010 pre-
vê a pena de perdimento 

para essas pedras semi-
preciosas retidas pelo 
órgão, caso a origem não 
seja comprovada.

O material apreendi-
do passará por perícia 
técnica para saber se as 
pedras são preciosas ou 
semipreciosas.

A ação foi coordenada 
pelo Serviço de Vigilân-
cia e Repressão ao Con-
trabando e Descaminho 
da Receita Federal. As 
pedras serão periciadas 
pela Polícia Federal para 
confirmação de identifi-
cação e valoração.

Receita Federal apreende 100 kg de pedras semipreciosas

DEHS prende envolvido 
em esquartejamento
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Material apreendido pela Receita Federal passará por perícia 

Bruno Ferreira foi preso pela DEHS suspeito de envolvimento no esquartejamento de homem

 

 

Luana Lima 

Um homem identificado 
como Bruno Ferreira Lima, 
de 27 anos, foi preso na noi-
te da terça-feira (2), durante 
uma ação policial defla-
grada pela Polícia Civil, por 
meio da Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e Se-
questros (DEHS).

O crime aconteceu no úl-
timo domingo (31), ocasião 
em que por volta das 6h, a 
vítima até o momento não 
identificada, teve o corpo 
transportado por Bruno na 
área do Centro de Manaus, 
até chegar na rua Luiz An-
tony onde foi colocado. Após 
ser jogado na rua, o corpo foi 
encontrado por populares 
que acionaram a polícia. 

Relembre o caso aqui:
Conforme relatou a dele-

gada Marília Campelo, a víti-
ma foi encontrada dentro de 

um saco plástico. O cadáver 
estava com sinais de tenta-
tiva de esquartejamento. A 
vítima ainda não identifica-
da se trata de um homem de 
pele clara, estatura mediana 
e uma tatuagem grande no 
peito escrito “Marlene”.

Ainda de acordo com a 
delegada, após as investi-
gações a polícia chegou à 
localização de Bruno que ao 
ser preso relatou aos inves-
tidores que não teve partici-
pação no crime. O suspeito 
informou que foi abordado 
por dois homens na área 
do Centro, que deram uma 
quantia a ele para que ele le-
vasse o corpo até o local em 
que foi encontrado.

“Ele nega que tenha prati-
cado a execução da vítima. 
Mesmo que ele tenha apenas 
transportado o corpo isso é 
crime”, explicou a delegada.

Os dois homens aponta-
dos como os executores do 
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crime ainda não foram lo-
calizados. De acordo com a 
DR. Marília Campelo, após 
ser morto os autores ten-
taram esquartejar o corpo, 
porém, a polícia acredita 
quenão concluíram por 

conta da faca que não esta-
va amolada.

Bruno foi preso e apresen-
tado à sede da DEHS onde 
prestou depoimento. Logo 
após foi encaminhado para 
o Instituto Médico Legal 

(IML) para passar por exame 
de corpo de delito e depois 
retornou para a carceragem 
policial onde fica à disposi-
ção da Justiça. As investiga-
ções sobre o caso continu-
am em andamento.
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Esse fim de semana foi 
bastante movimentado 
no mundo do Jiu Jitsu e é 
claro que os amazonen-
ses sempre estão dando 
show por ai.

Tivemos  gente da terri-
nha dando show nos Esta-
dos Unidos, México e Brasil. 
Aqui no Brasil estávamos 
competindo no Rio de Ja-
neiro e Manaus.

Nos Estados Unidos, 
participando do Phoenix 
Open da IBJJF a atual vice 
campeã mundial, Luciana 
Mota, foi campeã catego-
ria e absoluto da compe-
tição, mantendo um nível 
elevado nesta temporada. 
Certeza que vamos conti-
nuar falando dela por um 
bom tempo.

No México, o amazonen-
se Erike Souza Martins lu-
tou a Super Fight Brasil 
vs México que aconteceu 
em Celaya, no evento Copa 
Moisés Muradi em sua 
quarta edição no dia 31 de 
julho de 2022, lutou contra 
Júlio Codorva da academia 
Anfibios. Éric está no Méxi-
co pela academia Brazilian 
Warrios aguas calientes.

Em Manaus, no Giná-
sio Nininberg, no sábado 
aconteceu o campeonato 
interno da academia Mon-
teiro Jiu Jitsu, em comemo-
ração aos seus 35 anos. 
Umas das mais antigas 
e tradicionais academias 
de Manaus, fundada pe-
los irmãos Monteiro e que 
revelou uma verdadeira 
legião de campeões, des-
taque para Saulo Ribeiro, 
Xande Ribeiro, Paulo Coe-
lho, Omar Salum, Luis Neto, 
William Couto, que inclusi-
ve foi o primeiro campeão 
mundial amazonense no 
ano de 1996, entre muitos 
outros e em diversas gera-
ções que vieram.

Amazonenses sobem no pódio em competições de jiu-jítsu pelo mundo 
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Contando com participa-
ção de um expressivo nú-
mero de atletas da equipe, 
com praticamente todas as 
categorias, inclusive com 
uma luta de paratletas. 
Destaque, também, para 
as disputas na faixa preta 
master, com a participação 
de diversos atletas “das an-
tigas”, entre eles o primeiro 
campeão mundial amazo-
nense, William Couto.

Na cidade do Rio de Janei-
ro, aconteceram  dois  gran-
des campeonatos, o Master 
Internacional South Ame-
rica da IBJJF e o Abu Dhabi 
Grand Slam Rio, com parti-
cipação de diversas equipes 
amazonenses, destacamos 
as equipes do Professor 
Melqui Galvão, Carlos Ho-
landa, Ribeiro Jiu Jitsu Ma-
naus e Alvorada, Equipe 7, 
além de amazonenses que 
atualmente treinam em 
outros estados.

No Internacional de 
Master, o professor da 
GF Team, Antônio Sotto, 
foi medalha de bronze na 

categoria e absoluto.
Ja no Abu Dhabi Grand 

Slam Rio, uma legião de ama-
zonenses participou. Como 
destaque podemos citar:

Na faixa roxa, Erick Lobo, 
atualmente defendendo a 
equipe Black House, foi 
campeão na categoria 
até 69 kg.

Na faixa marrom, cate-
goria até 56kg, Everton 
Souza, Carlos Holanda, 
sagrou-se campeão e os 
atletas Welison Fernandes 
e Tony Neto, da academia 
Melqui Galvão,  ficaram em 
terceiro lugar.

Num pódio totalmente 
amazonense, Lucas Ma-
quiné, defendendo a Gui-
go JJ, venceu Carlos Henri-
que da Dreamart na faixa 
marrom, ele que é o atual 
campeão mundial da IBJJF 
e tendo como terceiro co-
locado Jhonathan Souza, 
Carlos Holanda JJ.

Em outra final amazo-
nense na faixa marrom, 
tivemos Gilberto Vieira, 
Equipe 7 JJ, vencendo o 

atleta Sarkis Gonçalves 
da equipe Ribeiro Jiu Jitsu 
Manaus.

Matheus Moraes, atual-
mente defendendo a Dre-
amart, na sua estreia na 
faixa marrom, ficou com 
prata na categoria.

Na faixa preta, em outro 
embate de amazonenses 
na final tivemos Meyran 
Maquiné, defendendo Dre-
am Art, em ótima fase, fez 
cinco lutas finalizando 
quatro delas, o atual cam-
peão mundial da IBJJF, ven-
ceu Alessandro Botelho, 
forte atleta da equipe do 
professor Melqui Galvão.

Luis Paulo, equipe Melqui 
Galvão, também ficou com 
a prata.

No feminino, Brenda La-
rissa, dominou a categoria 
até 49 Kg, levando o título e 
começando a nova tempo-
rada com o pé direito, após 
vencer 3 lutas.

Entre os faixa preta Mas-
ter, destaque para o profes-
sor Gabriel Moraes, que fez 
uma belíssima campanha, 

lutando, no caminho ao tí-
tulo, contra amazonenses 
muito técnicos, Andrey 
Costa e Ivaniel Oliveira.

Na categoria pesado, 
Eduardo Inojosa sagrou-
-se campeão após vencer 
4 adversários duríssimos.

Alex Gil, da Ribeiro JJ Ma-
naus, ficou com a prata e 
Mazen Tarayra, da Six Bla-
des, conquistou o terceiro 
lugar na sua categoria.

No feminino, na categoria 
até 62 kg, Andreia Cerdeira, 
defendendo a equipe Nova 
União, venceu a categoria, 
mantendo a belíssima fase 
de competições.

Mais uma vez, o estado 
do Amazonas demonstra 
toda a sua força com  inú-
meras medalhas conquis-
tadas e mesmo enfrentan-
do todas as dificuldades 
como os altos valores para 
deslocamento e estadia 
para participar das gran-
des competições nacionais 
e internacionais, essa le-
gião de guerreiros tem tra-
zido belos resultados.

Fica aqui nossa admira-
ção e apelo por mais apoio 
aos nossos atletas, pois 
está mais que comprova-
do que, com apoio, nossos 
atletas certamente trazem 
ótimos resultados.

Seguimos em busca de 
informações sobre os ama-
zonenses que estão bri-
lhando pelo mundo, para 
tentar divulgar o máximo 
possível esses guerreiros.

Se você for lutar ou sou-
ber de algum amazonense 
que vai lutar em algum 
campeonato ao redor do 
mundo, mande informa-
ções que teremos o maior 
prazer em noticiar, de for-
ma que possamos dar mais 
visibilidade e colaborar de 
alguma forma nessa jor-
nada também. 

 

 
 

Jiu Jitsu amazonense domina o mundo
Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

di_forero@hotmail.com / amaral.mfc@gmail.com
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Os trabalhos seguem acon-
tecendo tanto no Manaus 
FC quanto nas suas divisões. 
Quem passa por mudanças é 
a Manaus FC eSports, divisão 
de games do Gavião Real: a 
partir de agora, sob a nova li-
derança de Marcos Cesar, que 
também é atleta de eSports 
do clube.

Marcos “MARK” César tem 
24 anos, é atleta de FIFA há 7 
anos – dos quais está a mais 
de 2 anos representando o 
Manaus FC em competições 
regionais, nacionais e até 
mundiais.

O atleta comentou esse 
novo passo de sua carreira 
como diretor de uma divisão 
de e-Sports:

“Será um novo desafio, di-
ferente de todos os quais ja 
tive pela frente, e espero que 
seja um caminho de muito 
aprendizado e vitórias, acre-
dito que com o suporte do 
clube e toda sua diretoria, só 

Manaus FC e-Sports 
vive um novo momento
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temos bons resultados e fru-
tos a colher.”

A divisão de esportes digi-
tais do Gavião existe desde o 
início de 2020, quando a dire-
toria esmeraldina aproveitou 
para anunciar juntamente 

com os elenco principal de 
futebol daquele ano. Além 
da nova gestão, a divisão de 
eSports vão passar por uma 
reestruturação interna tanto 
de atletas como também de 
comunicação. A partir de ago-

ra, a nova rede social oficial 
é instagram.com/manausfc.
esports .

O diretor de MKT e COM 
do Manaus FC, Thiago Mar-
tins, comenta sobre esse 
novo momento que a divi-

são vive “O Marcos tem pro-
vado ao longo do tempo ser 
um grande atleta, que além 
de somar com resultados, 
mostrou ter competência e 
principalmente caráter para 
crescer junto com o clube. 
Nós aprendemos muito com 
a antiga gestão, precisamos 
agora dar um passo adian-
te e buscar voos realmente 
maiores. Acreditamos que é 
um novo início e com uma 
pessoa mais qualificada a 
frente, com certeza agrega-
ra a marca Manaus FC, além 
de fomentar o circuito de 
atletas de eSports”.

A nova divisão de esportes 
eletrônicos participou recen-
temente do AmazonTecno-
Game, e já se prepara para o 
Games RAM Geek do dia 2 a 4 
de setembro.

Caso alguém tenha inte-
resse de patrocinar a divisão, 
envie um e-mail para marke-
ting@manausfc.com.br

redacao@emtempo.com.br | André Moreira 

 

 

Vanessa Sena, promessa do 
atletismo brasileiro, traz os 
elementos típicos de uma ado-
lescente ao se apresentar com 
as unhas pintadas por “emojis”. 
Essa jovem de apenas 17 anos 
carrega consigo um crescimen-
to no esporte que já a coloca 
no rol das principais atletas do 
país no salto em distância.

Buscando esse equilíbrio e 
potencialidade, Vanessa se 
prepara para a disputa de seu 
primeiro Mundial, a edição 
sub-20 da modalidade, que 
começou nesta semana em 
Cali, na Colômbia.

Vanessa Sena entra em 

ação a partir da quarta-feira 
(3), nas eliminatórias da prova 
que a fez despontar no cená-
rio brasileiro do atletismo, o 
salto em distância. Em abril 
deste ano, ao disputar o Cam-
peonato Paulista, a jovem fez 
a marca de 6,35m e, naquela 
época, assumiu a liderança do 
ranking mundial.

Atualmente, ela ocupa a 
quinta colocação da lista e é a 
esperança de medalha para o 
Brasil no Mundial Sub-20 de 
Cali, evento em que vai dis-
putar também o revezamento 
4 x 100m rasos. Mesmo dian-
te de uma certa expectativa 

por resultados diante do que 
vem apresentando até agora, 
a exemplo dos ouros no salto 
dos Jogos Sul-americanos da 
Juventude Rosário 2022 e na 
Gymnasiade (Mundial Escolar), 
Vanessa se mostra tranquila e 
confiante no planejamento de 
carreira. “Me sinto à vontade, 
não me sinto pressionada. Ten-
to levar da maneira mais leve e 
trazer para mim da forma mais 
leve também. Não me sinto 
dessa forma (pressionada), até 
porque eu tenho 17 anos, não 
tenho que ficar me cobrando 
muito também. Ainda tem mui-
ta coisa para acontecer”. Vanessa Sena é atleta do sub 20 do atletismo amazonense 

 

Vanessa Sena é esperança de medalha no Mundial
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Marcos “MARK” César, do Manaus FC, tem 24 anos, é atleta de FIFA há 7 anos
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Pesquisa Genial/Quaest 
divulgada na quarta-feira 
(3) aponta que 40% dos 
eleitores acreditam que 
a economia seja o prin-
cipal problema do país. 
Esse número vem recuan-
do desde maio, quando o 
tema era apontado como 
principal preocupação por 
metade dos entrevistados.

Em junho, a taxa recuou 
para 44% e permaneceu 
igual em julho. Em três 
meses, a queda foi de dez 
pontos percentuais.

Além da economia, 
questões sociais apare-
ceram na sequência, com 
20%. Em junho, a preocu-
pação era citada por 11%. 
Em julho, evoluiu para 
17%. O aumento foi de 
nove pontos percentuais 
em dois meses.

Na pesquisa de quarta-
-feira, saúde e pandemia 

Economia é apontada como 
principal problema do país 
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40% dos eleitores acreditam que a economia seja o principal problema

10  Economia

aparecem com 13%, segui-
das por “outros”, com 12%, 
e corrupção, com 8%. Vio-
lência registrou 3%, mes-
mo índice dos eleitores 
que não souberam ou não 
responderam à pergunta.

Os principais proble-
mas do país

Economia – 40%;
Questões sociais – 20%;
Saúde/Pandemia – 13%;
Outros – 12%;
Corrupção – 8%;
Violência – 3%;
Não souberam/Não res-

ponderam – 3%.
No recorte separado pela 

renda familiar, todos os 
grupos concordam que a 
economia é o principal pro-
blema do Brasil atualmen-
te. Para os que recebem até 
dois salários mínimos, 40% 
citaram o tema; entre dois 
e cinco, 39%; mais de cinco 

sociais, que somou 20% no 
geral, o principal proble-
ma apontado pelo eleitor 
é a fome e a miséria (16%), 
seguido por desigualda-
de (2%), pobreza e gente 
nas ruas (1%) e habitação  
e moradia (0%).

Entre as pessoas que re-
cebem até dois salários 
mínimos, o índice de fome 
e miséria chega a 21%, fi-
cando em 13% no público 
entre dois e cinco salários 
mínimos e 12% entre quem 
recebe mais de cinco salá-
rios mínimos.

A pesquisa entrevistou 
2.000 pessoas presencial-
mente entre os dias 28 e 
31 de julho. A margem de 
erro é de dois pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. O registro da pes-
quisa junto ao TSE é BR-
02546/2022, e o nível de 
confiança é de 95%.

Projeto viabiliza implantação da rede 5G no setor industrial
Para que o segmento in-

dustrial possa diminuir os 
custos de operação, alcançar 
uma produção mais enxuta 
e econômica, e – dessa for-
ma – sair na frente da con-
corrência, é essencial a im-
plantação dos requisitos da 
Indústria 4.0. 

Nesse sentido, o Instituto 
de Desenvolvimento Tecno-
lógico (INDT) e a Nokia, líder 
global em redes de missão 
crítica, iniciaram uma par-
ceria que permite a implan-
tação da infraestrutura da 
nova tecnologia 5G para re-
des privadas em indústrias 
que desejem se adequar à 
Indústria 4.0. 

“A Nokia está à frente da 
implantação de redes em-
presariais de missão crítica 
e participa ativamente no 
desenvolvimento do uso de 
redes privadas em diversos 
setores, como mineração, 
agricultura e manufatura. 
Globalmente, implantamos 
2.200 redes de missão críti-
ca, dentre as quais 450 são 
redes LTE sem fio de nível 
industrial. As redes 5G, por 
entregarem maior taxa de 
transferência, menor latên-
cia e níveis segurança in-
comparáveis, vêm se esta-
belecendo como estruturas 
fundamentais para a Indús-
tria 4.0”, disse Renato Bueno, 

Diretor de Negócios para a 
América Latina na Nokia.

De acordo com Sérgio 
Abreu, Engenheiro Eletricis-
ta e Gerente Técnico do INDT, 
a parceria entre as compa-
nhias reforça o compromis-
so com o desenvolvimento 
do segmento industrial local. 
“Nós do INDT entendemos 
que projetos desse porte ne-
cessitam de grandes parce-
rias, como nesse caso em 
que iniciamos com a Nokia, 
para termos todo suporte 
em relação à tecnologia de 
rede 5G que será utilizada 
nas empresas. Portanto, o 
INDT está desenvolvendo 
toda uma solução persona-

Divulgação

Indústrias terão condições de ele-
var suas taxas de produtividade 

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 

salários mínimos; 42%.
Dentro dos 40% que ci-

taram “economia” como 
principal preocupação, 
16% acreditam que o prin-

cipal problema do país 
é a inflação, seguido por 
crise econômica (13%) e  
desemprego (11%).

No recorte de questões 

lizada para cada empresa 
utilizar ao máximo os recur-
sos que o 5G vai permitir”,  
comenta Sergio. 

Com a expansão e desen-
volvimento da tecnologia de 
redes privadas em 5G, as in-
dústrias terão condições de 
elevar suas taxas de produ-
tividade e competitividade a 
níveis nunca vistos.  

A frequência 5G já foi libe-
rada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel), para utilização em ser-
viço privado. Isso permitirá 
às empresas instalarem em 
seus parques fabris redes 5G 
para o desenvolvimento dos 
seus projetos industriais 
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A Região Norte ainda 
apresenta uma tendência 
de alta na incidência da sín-
drome respiratória aguda 
grave (SRAG), cujas hospi-
talizações estão predomi-
nantemente associadas à 
covid-19 desde o início da 
pandemia, em 2020. A aná-
lise foi divulgada na quar-
ta-feira (3) pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Boletim InfoGripe, que in-
clui dados até 30 de julho.

Segundo a Fiocruz, nas 
demais regiões somente 
os estados de Mato Gros-
so, Maranhão e Piauí ainda 
apresentam sinal claro de 
manutenção de crescimen-
to, enquanto em Sergipe é 
possível que a alta seja ape-
nas uma oscilação.

O boletim InfoGripe tem 
explicado em suas últimas 
edições que a segunda 
onda da variante Ômicron, 
causada por suas subva-
riantes, chegou primeiro ao 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
regiões em que também 
terminou primeiro. No Nor-
deste e no Norte, o início da 
onda de infecções começou 
quase 2 meses depois, o que 
também levou a descida da 

Hospitalizações por Covid no 
Norte mantêm tendência de alta

Papa atende sobreviventes de internatos no Canadá

Divulgação

Região tem alta na incidência da síndrome respiratória aguda grave

O papa Francisco disse 
na quarta-feira (3) que sen-
tiu a dor dos sobreviventes 
do sistema de internatos 
do Canadá “como tapas” e 
que a Igreja Católica preci-
sa assumir sua responsa-
bilidade pelas instituições 
que abusaram de crian-
ças e tentaram apagar  
culturas indígenas.

O papa dedicou seu dis-
curso na audiência geral 
semanal à sua viagem na 
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curva de casos a ocorrer 
mais tarde.

O pesquisador Leonardo 
Bastos explica que, apesar 
de o cenário ser de tendência 
de queda na maior parte do 
país, o cenário ainda requer 
atenção. “A gente ainda está 
com indicadores de hospita-
lizações e óbitos [por SRAG] 
maiores que o período ante-
rior à pandemia. Já caiu, mas 
ainda não o suficiente para 
falar que está tranquilo”.

Nas quatro últimas se-
manas epidemiológicas, o 
Boletim InfoGripe mostra 
que oito em cada dez casos 
virais de SRAG foram cau-
sados pelo SARS-CoV-2. A 
prevalência dos demais ví-

rus foi de 1,9% para influen-
za A, 0,1% para influenza B, e 
de 5,6% para vírus sincicial  
respiratório (VSR).

Mortes
O painel de dados Monito-

ra Covid-19, também manti-
do pela Fiocruz, mostra que 
a média móvel de óbitos se 
manteve acima das 200 ví-
timas diárias durante todo 
o mês de julho e continua 
nesse patamar no início  
de agosto.

O número representa um 
aumento em relação a abril 
e maio, quando chegou ficou 
abaixo de 100 vítimas em 
alguns dias. Para Leonardo 
Bastos, o platô está relacio-

nado à disseminação das 
subvariantes da Ômicron, 
que provocaram uma nova 
onda de infecções.

“O que a gente espera é 
que, com a queda das hos-
pitalizações, haja uma que-
da nos óbitos mais para a 
frente, mas o quanto mais 
a frente não dá para sa-
ber”, disse. “A gente espera 
que a queda nas hospita-
lizações no Sul e Sudeste 
se reflita nos óbitos daqui 
a pouco, daqui a algumas  
semanas”, acrescentou.

O pesquisador explica que 
ainda é difícil mensurar o 
impacto do inverno duran-
te a onda de casos causada 
pelas subvariantes, “porque 
a covid-19 ainda não possui 
um comportamento endê-
mico descrito que pode ser 
tomado como base”.

“A gente acredita que há 
esse efeito climático, porque 
o clima afeta o nosso com-
portamento, favorecendo a 
transmissão de vírus respi-
ratórios. O inverno também 
contribui. Agora, o quanto é 
do inverno e o quanto é das 
novas variantes a gente não 
consegue separar ainda”, 
disse o pesquisador.

Divulgação

Papa diz que a Igreja precisa as-
sumir sua responsabilidade

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 

A Polícia Federal deflagrou 
na quarta-feira (3) uma ope-
ração para combater a ex-
tração e a recepção ilegal de 
madeira na terra indígena 
Cana Brava, no município 
de Barra do Corda (MA). Os 
policiais cumprem 22 man-
dados de busca e apreensão 
e sete de suspensão da ativi-
dade econômica.

De acordo com a PF, a ati-
vidade ilegal abastece uma 
cadeia criminosa de serra-
rias, movelarias e depósitos 
de madeira clandestinos. A 
polícia disse que durante as 
investigações foram iden-
tificados diversos estabele-
cimentos madeireiros que 
atuam na clandestinidade, 
sem emissão de Documento 
de Origem Florestal (DOF).

A PF também informou 
que, no período de um ano, 
foram detectados 177 alertas 
de desmatamento na ter-
ra indígena Cana Brava. As 
serrarias e movelarias in-
vestigadas estão a uma dis-
tância de aproximadamente 
40 km da terra indígena, “o 
que demonstra a viabilidade 
econômica para atuarem na 
ilegalidade, com extração de 
madeira em área protegida”.

PF combate 
extração ilegal 
de madeira 

semana passada ao Ca-
nadá, onde fez um pedido 
histórico de desculpas pelo 
papel da Igreja nos interna-
tos, que funcionaram entre 
1870 e 1996.

Mais de 150 mil crianças 
indígenas foram separadas 
de suas famílias e levadas 
para internatos educacio-
nais. Ordens religiosas ca-
tólicas administravam a 
maioria deles sob a política 
de assimilação dos sucessi-

vos governos canadenses.
As crianças eram espan-

cadas por falarem suas 
línguas nativas e muitas 
foram abusadas sexual-
mente em um sistema que 
a Comissão de Verdade e 
Reconciliação do Canadá 
chamou de “genocídio cul-
tural”. O papa encontrou 
sobreviventes indígenas ao 
longo da viagem e, no últi-
mo dia, sobreviventes ido-
sos de internatos em Iqaluit, 

capital do isolado território 
ártico de Nunavut, conta-
ram suas histórias em uma  
reunião privada.

“Garanto que nessas reu-
niões, principalmente na 
última, eu tive que sentir a 
dor dessas pessoas, como 
tapas, como eles perderam 
(tanto), como os idosos per-
deram seus filhos e não sa-
biam onde foram parar, por 
causa dessa política de as-
similação”, disse Francisco.
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André Moreira, Rebeca Mota e Márcio Melo Ruthiene Bindá

Luiz Henrique e Kelly Abreu
Andréa Renda e Osvaldo Lopes

Larissa Santiago

O advogado Paulo Guimarães reúne neste sába-
do, amigos para comemorar os dez anos de su-
cesso da GO & Advogados. A noite denominada 
Blue Celebration

O jovem empresário 
Renato Soares entre-
ga essa semana mais 
um empreendimento, a 
Barbearia Barzini com 
novo estilo e designer, 
fincada na Morada do 
Sol. Aguardem!

Aplausos para a Sabin Medicina Diagnostico pre-
miada em Chigado nos EUA, com o melhor traba-
lho sobre a metodologia inovadora de realizar a 
triagem para atrofia Muscular. 

Eu tomo com Julio Koga, Vice-
-presidente da Moto Honda da 
Amazônia, empresa japonesa 
que sempre investiu na região e 
essa semana realizou uma fes-
ta “Julina”, para os comunica-
dores de Manaus. O evento com 
comidas típicas e dança regio-
nais foi marcada pelo sucesso. 
Confira algumas fotos da lente 
de Edvan Faria.

Café da manhã
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CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

O seu dia poderia fluir bem e 
poderia envolver deslocamen-
tos, mas estes serão satisfató-
rios. Conversar com as pessoas 
com mais experiência poderia 
lhe mostrar, talvez, que os seus 
excessos são realmente prejudi-
ciais. Sua capacidade de se adap-
tar às mudanças vai lhe trazer 
sorte. Você está certo de estar 
aberto às diferentes ofertas.

Seu estado de ânimo será di-
nâmico. Suas ações estão em 
sintonia com o seu ego básico e 
isso o torna dinâmico hoje. Você 
está inundado com uma sen-
sação de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre os outros, 
mas não abuse. Uma notícia 
agradável que você não estava 
esperando vai colocá-lo em um 
estado de espírito radiante. 

Deixe-se guiar pela sua intui-
ção. Ela não vai lhe decepcionar, 
apenas se faça as perguntas 
certas. Você poderia fazer algu-
mas mudanças nos seus hábitos 
alimentares para ter equilíbrio. É 
o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produ-
tos frescos. Os céus estão sorrin-
do na sua vida amorosa, deixe-se 
levar e siga seu coração.

O clima é construtivo e grati-
ficante no aspecto emocional e a 
sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo 
demais com assuntos triviais 
e isso o está desgastando. Você 
não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado. O 
clima é construtivo e gratificante 
no aspecto emocional.

Você vai fazer contatos in-
teressantes que abrirão portas 
para você. Há previsão de ami-
zades positivas florescentes no 
futuro. Em compensação, seu cé-
rebro efervescente está exigindo 
momentos de relaxamento. Dê-
-se os meios para fazê-lo e tudo 
ficará melhor! Você está plantan-
do boas sementes, que estabele-
cem as bases adequadas.

O clima é construtivo e grati-
ficante no aspecto emocional e a 
sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo 
demais com assuntos triviais 
e isso o está desgastando. Você 
não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado. 
Você tem razão de se sentir con-
fiante hoje.

Você vai mudar de direção 
para ter um melhor equilíbrio 
em seus negócios financeiros. 
Sua visão é mais clara. Você 
sente que tem os recursos para 
a realização de seus planos, que 
precisam ser racionalizados. Sua 
tendência a protestar vai levá-lo 
a algumas situações complica-
das. Fique o mais calmo possível. 
Use sua memória!

Você vai ter muito o que fazer 
hoje! A sensação de cansaço irá 
dificultar um pouco as suas ati-
vidades. A culpa é da sua dieta. 
Sua franqueza se torna mais 
suave e você vai entender me-
lhor as pessoas que o rodeiam de 
forma simples e sem esforço. A 
atmosfera na área das finanças 
será eletrizante. Permaneça fo-
cado em seus objetivos.

Seu humor pode causar fa-
íscas hoje. Você precisa de paz 
e tranquilidade e evitar discus-
sões inúteis. Você precisa sair 
mais, isso vai ajudar você a 
recarregar suas baterias. Sua 
qualidade de sono deve ser re-
visada. Você vai sentir que tudo 
está indo rápido demais ao seu 
redor. Afaste-se e evite todos os 
tipos de precipitações.

Sua criatividade está receben-
do um impulso dos seus contatos, 
por isso não hesite em criar no-
vas conexões. Você está em ex-
celente forma e estará completa-
mente pronto para encarar o que 
precisa ser enfrentado. Você está 
em terreno conhecido. Você vai 
ser mais impulsivo do que o nor-
mal hoje. Evite esportes radicais e 
debates acalorados.

O dia vai começar em ritmo 
forte. Tire um tempo para pensar 
antes de agir e não se queixe! 
Desprenda-se de pensamentos 
negativos para poder recarregar 
as baterias e se concentrar na-
quilo que gosta em geral. Você 
não terá dificuldades em apontar 
os erros de outras pessoas, mas 
cuidado com a reação delas! Mo-
dere o que você diz.

Se você conseguir deixar de 
ser tão apressado, tudo vai dar 
certo. Você está dotado de um 
poder que é maior do que ima-
gina, mas é impedido pelas suas 
dúvidas, que, por sua vez, são in-
fundadas. Você será bem aconse-
lhado a anular relacionamentos 
superficiais e vai prestar mais 
atenção em conexões significati-
vas. Você pode superar o que vier.

  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

HORÓSCOPO 
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A modelo Carolina 

Lekker se tornou um dos 
principais assuntos da 
semana após revelar que 
adotou a “dieta do sexo” 
para secar o corpo para a 
disputa do título de Miss 
Bumbum 2022 - que ocor-
rerá no dia 5 de agosto. A 
técnica da brasileira cha-
mou atenção, mas não é 
uma novidade no mundo 
em que as famosas bus-
cam fórmulas para o cor-
po perfeito.

Nomes como Kim Kar-
dashian, Cameron Diaz, 
Kate Hudson e Pamela 
Anderson, entre outras, 
também já buscaram a 
alta intensidade na cama 
para eliminar aqueles qui-
linhos indesejados.

Carolina Lekker
A modelo brasileira Ca-

rolina Lekker contou que 
adotou uma maratona de 
5 horas de relações se-
xuais ao menos quatro 
vezes por semana para 
eliminar 13 quilos para a 
disputa do título do Miss 
Bumbum 2022.

“Perdemos muitas calo-

Famosas investem na ‘dieta do 
sexo’ para manterem a forma

Divulgação

Mulheres apostam na alta intensidade na cama para eliminar quilos

14 TV e Novelas 

Receitas
Bolo de abacaxi caramelizado

rias fazendo sexo. Além 
disso, é uma coisa normal, 
o que faz bem para a saú-
de. Então aliei o prazer ao 
exercício físico para me 
preparar ainda mais para 
a grande final”, disse a 
candidata ao Daily Star.

Além da rotina intensa 
na cama, Carolina ainda 
ressaltou que mudou sua 
alimentação. “Evitei refrige-
rantes, álcool em excesso, 
laticínios e alimentos gor-
durosos”, explicou ela. “Eu 
como mais chocolate amar-
go, banana, ovos e mel”.

Grasi Mattos
A influenciadora fitness 

Grasi Mattos divide com 

seus seguidores fotos e ví-
deos de sua rotina intensa 
de exercícios físicos.

Apesar dos treinos e 
alimentação saudável, 
ela contou, em 2020, que 
dedicava de 3 a 4 horas 
ao sexo para eliminar 8 
mil calorias.

“Não precisa ser quatro 
ou cinco horas direto, di-
reto, sabe? Às vezes faço, 
sim, mas (normalmente) 
dou uma paradinha, des-
canso, bebo água. Faço 
quando acordo, às vezes a 
tarde. Divido (a prática) no 
meu tempo”, revelou ela.

Kim Kardashian
Quando conheceu o ex-

-marido Kanye West, em 
2012, a socialite Kim Kar-
dashian aderiu a rotina in-
tensa de intimidade com o 
rapper para eliminar nada 
mais, nada menos que 
quatro quilos.

A fofoca foi revelada por 
um amigo do casal ao ta-
bloide “National Enquirer”. 
Ele, sem expor seu nome, 
disse que a perda de peso 
da famosa se deu ao fato 
de passar “muito tempo 
no quarto com o rapper”.

“Nós nos referimos a 
isso como dieta do sexo. 
Quando um de nós co-
meçamos a fazer sexo 
regularmente, tendemos 
a perder mais calorias e 
o apetite. Perder mais de 
três quilos em dias signi-
fica que ela [Kim] tem sido 
uma garota muito sape-
ca”, confidenciou.

Cameron Diaz
Em 2010, a atriz Came-

ron Diaz convivia com 
muitos elogios a sua 
aparência jovem e não 
deixava de afirmar que a 
beleza natural era fruto 
de “muito sexo”.

“A fonte da juventude? 
Acho que é exercício, 
dieta saudável, muita 
água, muita risada, mui-
to sexo. Precisamos de 
sexo como seres huma-
nos. É saudável, é natu-
ral”, disse ela, na época 
para a revista Vogue.

Pamela Anderson
A atriz Pamela Ander-

son já confidenciou que o 
sexo era o grande segre-
do para sua forma física. 
A estrela admitiu que 
horas de intimidade es-
tavam surtido efeito em 
seu corpo.

“Minha boa forma sem-
pre foi por causa da quan-
tidade de sexo que eu fiz. 
Nunca frequentei aca-
demias e não sou uma 
adepta da dieta”, afirmou 
a atriz, em 2009, ao ta-
bloide “The Sun”.

Questionada sobre 
como conservou suas 
curvas, Pamela descon-
versou: “Eu não sei. Não 
me lembro o que eu faço 
quando não estou em um 
relacionamento e fazendo 
muito sexo.”

InGreDIentes 

Massa:
2 xícaras de açúcar
3 ovos inteiros
2 colheres de (sopa) de 

margarina
1 e 1/2 xícaras de fari-

nha de trigo
200 ml de leite ou 1 

copo pequeno
1 colher (sopa) de fer-

mento para bolo

Calda:
1 e 1/2 xícaras de açúcar
1 abacaxi cortadinho 

ou em rodelas grossas 
ou picado, como preferir

MODO De PrePArO

Bata no liquidificador 
os ovos, açúcar, marga-
rina e depois adicione a 
farinha aos poucos. Por 
último o fermento, bata 

bem até ficar uma mas-
sa lisa sem bolinhas. Na 
fôrma de bolo coloque o 
açúcar direto na fôrma e 
derreta até virar um ca-
ramelo. Espere esfriar, 
coloque o abacaxi que 
cortou e acrescente toda 
a massa e coloque para 
assar. No forno a 200°C 
asse por 50 minutos. 



Manaus, Quinta-feira,
4 de agosto de 2022 15Gatas

Bruna Hollinger faz sucesso no Insta-
gram com suas fotos de lingerie e tatu-
agens em locais que chamam a atenção. 
Além disso, a modelo conta com uma 
conta no site adulto Onlyfans. Bruna já 
é bastante conhecida no mundo sensual 
brasileiro. Ela tem no currículo extenso 
com um ensaio para a Revista Sexy e ou-
tras empresas conhecidas do ramo.
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Suyanne Lima

Revoltado, um adoles-
cente, de 14 anos, matou 
a facadas o próprio pai, 
identificado como Emir 
Martins Mota, de 46 anos. 
O assassinato aconteceu 
na tarde desta quarta-fei-
ra (3), por volta das 14h, 
na rua Tupi, na comu-
nidade Riacho Doce, na 
Zona Norte de Manaus. 

Familiares informaram 
à polícia que o autor do 
crime tinha uma relação 
conflituosa com o pai. 

Ainda de acordo com os 
familiares da vítima, hou-
ve uma briga anterior ao 
momento do assassinato, 
onde o adolescente revol-
tado acabou por quebrar 
um aparelho celular e foi 
advertido pelo pai. 

Iniciou uma confusão 
e o adolescente pegou a 
faca para tentar furar o 
pai, mas foi desarmado 
pela mãe e pelo irmão. 
Ele saiu da residência e 
alguns minutos depois 
retornou, ocasião em 
que desferiu três facadas 
contra o próprio pai. 

Emir foi socorrido pela 
esposa e levado em uma 
motocicleta para o Servi-
ço de Pronto-Atendimento 
Danilo Corrêa (SPA), loca-
lizado no bairro Cidade 
Nova, Zona Norte de Ma-
naus. No entanto, após ser 
atendido pela equipe mé-
dica, o homem não resis-
tiu aos ferimentos e mor-
reu na unidade de saúde. 

O adolescente de 14 
anos foi apreendido pela 
Polícia Militar e encami-
nhado à Delegacia Espe-
cializada em Apuração 

de Atos Infracionais (DE-
AAI), localizada no bairro 
Alvorada, Zona Centro-
-Oeste da capital amazo-
nense.

O corpo de Emir foi en-
caminhado ao necrotério 
da unidade hospitalar e 
removido pela equipe do 
Instituto Médico Legal 
(IML), onde irá passar por 
exame de necropsia. 

O adolescente irá res-
ponder pelo ato infracio-
nal análogo ao crime de 
homicídio e deve ficar à 
disposição da Justiça.

Filho mata o pai 
com três facadas 

Divulgação

Divulgação
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Emir ainda foi levado ao SPA, mas morreu na unidade de saúde 

Encontro aconteceu na Semed
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Com a temática “En-

sino religioso e Base 
Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), intercul-
turalidade e fundamen-
tos epistemológicos”, a 
Prefeitura de Manaus 
realizou nesta quarta-
-feira (3), o VI Encontro 
Municipal de Profes-
sores de Ensino Reli-
gioso. A ação teve a fi-
nalidade de dialogar e 
levar o conhecimento 
da perspectiva da inter-
culturalidade voltada 
às práticas pedagógicas 
da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed). 
O encontro ocorreu no 
auditório Luiz Geraldo 
Pontes Teixeira, na sede 
da pasta.

Em toda a rede muni-
cipal de ensino, há 129 
professores de ensino 
religioso. A função do 
Ensino Religioso nas 
escolas da Semed é 
ajudar o estudante a 
compreender a religião 
como fenômeno social 
em uma perspectiva 
científica, levando em 
consideração a proposta 
de educação em direitos 

Encontro de professores de 
ensino religioso da Semed

humanos, bem como 
valorização de aspectos 
culturais e combater a 
intolerância religiosa.

De acordo com o di-
retor do Departamento 
de Gestão Educacional 
(Dege), Anézio Mar, essa 
ação possibilita que os 
profissionais da educa-
ção tenham formação 
de modo técnico a fim 
de auxiliar o processo 
pedagógico nas unida-
des de ensino.

 A assessora peda-
gógica do componente 
ensino religioso na Di-
visão de Ensino Funda-
mental da Semed, So-
lange Oliveira, afirma 
que o ensino religioso 
contribui para o ensino 
e aprendizagem dos es-
tudantes manauaras. 

Concurso nº 5685 - 30/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 49792 R$ 500.000,00
2º 56668 R$ 27.000,00
3º   07403 R$ 24.000,00
4º 26394 R$ 19.000,00
5º 29594 R$ 18.329,00

Concurso n. 2399 - 02/08/2022

13 20 21 30 35 40

10 13 23 26 32 46

01          02          04 Concurso n. 2589 - 03/08/2022

03          07          09           18             19

20           22           24          25           29

34           35           47          53            66

72           75           85           92           99

Lotomania 2347 - 03/08/2022

Concurso n. 2506 - 02/08/2022

21 22 29 34 40 44

05 14 18 23 36 66 69

Concurso n. 5914 - 03/08/2022

Concurso n. 1816 - 02/08/2022

20           46            53            61            73

05           07          08           09         10         14          15          18        21         22        24        25


